|| ശ്രീലലിതാസഹശ്സനാമസ്്താശ്തമ് ||
|| നയാസഃ ||
അസ്യ ശ്രീലലിതാസ്ഹശ്സ്നാമസ്്താശ്തമാലാ മശ്രസ്യ |
വരിനയാദിവാഗ്ദവതാ ഋഷയഃ |
അനുഷ്ടുപ ഛന്ദഃ |
ശ്രീലലിതാപര്മരവരീ ്ദവതാ |
ശ്രീമദവാഗഭവകൂ്േതി ബീജമ |
മധ്യകൂ്േതി രക്ിഃ |
രക്ികൂ്േതി കീലകമ |
ശ്രീലലിതാമഹാശ്തിപുരസ്ുന്ദരീ-ശ്പസ്ാദസ്ിദ്ധിദവാരാ
ചിരിതഫലാവാപതയർ്േ ജ്പ വിനി്യാഗഃ |
|| ധ്യാനമ് ||
സ്ിന്ദൂരാരുണ വിശ്ഗഹാാം ശ്തിനയനാാം മാണികയമൗലി സ്ുഫ രത
താരാ നായക ്രഖരാാം സ്ിമ തമുഖീ മാപീന വ്ഷാരുഹാമ |
പാണിഭയാമലിപൂർണ രതന ചഷകാം ര്ക്ാതപലാം ബിശ്ഭതീാം
സ്ൗമയാാം രതന ഘേസ്ഥ രക്ചരണാാം ധ്യാ്യത പരാമമബികാമ ||
Meaning:- Let us meditate on the Divine Mother whose body has the red hue of vermilion, who has
three eyes, who wears a beautiful crown studded with rubies, who is adorned with the crescent Moon,
whose face sports beautiful smile indicating compassion, who has beautiful limbs, whose hands hold a
jewel-studded golden vessel filled with nectar, and in the other a red lotus flower.
അരുണാാം കരുണാ തരങഗിതാഷീാം
ധ്ൃത പാരാങ്കുര പുഷ് പ ബാണചാപാമ |
അണിമാദിഭി രാവൃതാാം മയൂഖഖരഹമി്തയവ വിഭാവ്യ ഭവാനീമ ||
Meaning:- I meditate on Bhavānī, the supreme happiness, whose colour is like the sun at dawn i.e. red in
colour and from whom rays of light are emanating. Her compassion for Her devotees comes out of Her
eyes like waves of ocean. In this verse, She is described with four hands. In the rear hands She has two
weapons called pāśam (like a rope) and aṅkuśa (a sharp edged metal weapon normally used to control
elephants). In the front hands she holds a bow made out of sugar cane and arrows made out of flowers.
A detailed study of Her weaponries is discussed later in this Sahasranāma. They represent four of Her
premier assistants. She is surrounded by aṣṭama siddhi-s. Each siddhi is represented by a goddess in Śrī
Cakra. I meditate on Her form called Bhavānī, a state of supreme happiness with beams of light.
മ
ധ്യാ്യത പദ്ാമ സ്നസ്ഥാാം വികസ്ിതവദനാാം പദ്പശ്തായതാഷീാം
്ഹമാഭാാം പീതവസ്ശ്താാം കരകലിതലസ്്ദ്ധമപദ്ാമ ാം വരാങഗീമ |
സ്ർവാലങ്കാര യുക്ാാം സ്തത മഭയദാാം ഭക്നശ്മാാം ഭവാനീാം
ശ്രീവിദയാാം രാര മൂർതിാം സ്കല സ്ുരനുതാാം സ്ർവ സ്മ്പതശ്പദാശ്തീമ ||

Meaning:- I meditate on the Divine Mother, whose eyes are very welcoming, who holds the
arrow, bow, noose and the goad in Her hands. She is glittering with red garlands and ornaments. She is
painted with red vermillion on her forehead and is red and tender like the japa flower.
സ്കുങ്കുമ വി്ലപനാമലികചുമബി കസ്ൂത രികാാം
സ്മന്ദ ഹസ്ി്തഷണാാം സ്രര ചാപ പാരാങ്കുരാമ |
അ്രഷജന ്മാഹിനീാം അരുണ മാലയ ഭൂഷാമബരാാം
മ ര ദമബികാമ ||
ജപാകുസ്ുമ ഭാസ്ുരാാം ജപവിധ്ൗ സ്്
I meditate on the Mother, whose eyes
are smiling, who holds the arrow, bow,
noose and the goad in Her hand. She is
glittering with red garlands and ornaments.
She is painted with red vermillion on her forehead
and is red and tender like the japa flower.
|| അഥ ശ്രീലലിതാസഹശ്സനാമസ്്താശ്തമ് ||
ഓാം ശ്രീമാതാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ ശ്രീമത-സ്ിാംഹാസ്്നരവരീ |
ചിദഗ്നി-കുണ്ഡ-സ്മഭൂതാ ്ദവകാരയ-സ്മുദയതാ || 1||
ഉദയദഭാനു-സ്ഹശ്സ്ാഭാ ചതുർബാഹു-സ്മനവിതാ |
രാഗസ്വരൂപ-പാരാഢ്യാ ്ശ്കാധ്ാകാരാങ്കു്രാജ്ജ്വലാ || 2||
മ്നാരൂ്പഷു-്കാദണ്ഡാ പഞ്ചതന്മാശ്ത-സ്ായകാ |
നിജാരുണ-ശ്പഭാപൂര-മജ്ജ്ദശ്ബഹ്മാണ്ഡ-മണ്ഡലാ || 3||
ചമ്പകാ്രാക-പുന്നാഗ-സ്ൗഗന്ധിക-ലസ്തകചാ |
കുരുവിന്ദമണി-്ശ്രണീ-കനത്കാേീര-മണ്ഡിതാ || 4||
അഷ്ടമീചശ്ന്ദ-വിശ്ഭാജ-ദലികസ്ഥല-്രാഭിതാ |
മുഖചശ്ന്ദ-കലങ്കാഭ-മൃഗനാഭി-വി്രഷകാ || 5||
മ -മാങഗലയ-ഗൃഹ്താരണ-ചില്ലികാ |
വദനസ്ര

വശ്ക്ലക്ഷ് ീമ -പരീവാഹ-ചലന്മീനാഭ-്ലാചനാ || 6||
നവചമ്പക-പുഷ്ാപ ഭ-നാസ്ാദണ്ഡ-വിരാജിതാ |
ക രി-നാസ്ാഭരണ-ഭാസ്ുരാ || 7||
താരാകാരി-തിരസ്ാ

കദമബമഞജരീ-കൢപ്-ത കർണപൂര-മ്നാഹരാ |
താേങ്ക-യുഗലീ-ഭൂത-തപ്നാഡുപ-മണ്ഡലാ || 8||
മ ാഗ-രിലാദർര-പരിഭാവി-ക്പാലഭൂഃ |
പദ്ര
നവവിശ്ദുമ-ബിമബശ്രീ-നയക്കാരി-രദനച്ഛദാ || 9||
രുദ്ധ-വിദയാങ്കുരാകാര-ദവിജപങ്കതി-ദവ്യാജ്ജ്വലാ |
കർപൂര-വീേികാ്മാദ-സ്മാകർഷി-ദിഗരരാ || 10||
നിജ-സ്ല്ലാപ-മാധ്ുരയ-വിനിർഭർത്സിത-കച്ഛപീ |
മന്ദസ്ിമ ത-ശ്പഭാപൂര-മജ്ജ്തകാ്മര-മാനസ്ാ || 11||
അനാകലിത-സ്ാദൃരയ-ചിബുകശ്രീ-വിരാജിതാ |
കാ്മര-ബദ്ധ-മാങഗലയ-സ്ൂശ്ത-്രാഭിത-കന്ധരാ || 12||
കനകാങഗദ-്കയൂര-കമനീയ-ഭുജാനവിതാ |
രതനഖശ്ഗ്വയ-ചിരാക-്ലാല-മുക്ാ-ഫലാനവിതാ || 13||
ത ീ|
കാ്മരവര-്ശ്പമരതന-മണി-ശ്പതിപണ-സ്ന
നാഭയാലവാല-്രാമാലി-ലതാ-ഫല-കുചദവയീ || 14||
ലഷയ്രാമ-ലതാധ്ാരതാ-സ്മു്ന്നയ-മധ്യമാ |
ത ഭാര-ദലന്മധ്യ-പട്ടബന്ധ-വലിശ്തയാ || 15||
സ്ന
അരുണാരുണ-കൗസ്ുമഭ-വസ്ശ്ത-ഭാസ്വത-കേീതേീ |
രതന-കിങ്കിണികാ-രമയ-രരനാ-ദാമ-ഭൂഷിതാ || 16||
കാ്മര-ജ്ഞാത-സ്ൗഭാഗയ-മാർദ്വാരു-ദവയാനവിതാ |
മാണികയ-മുകുോകാര-ജാനുദവയ-വിരാജിതാ || 17||
മ തൂണാഭ-ജങഘികാ |
ഇശ്ന്ദ്ഗാപ-പരിഷിപ്-ത സ്ര

ഗൂഢ്ഗുൽഫാ കൂർമപൃഷ്ഠ-ജയിഷ്ുണ -ശ്പപദാനവിതാ || 18||
നഖ-ദീധ്ിതി-സ്ാംഛന്ന-നമജ്ജ്ന-ത്മാഗുണാ |

പദദവയ-ശ്പഭാജാല-പരാകൃത-സ്്രാരുഹാ || 19||
സ്ിഞജാന-മണിമഞജീര-മണ്ഡിത-ശ്രീ-പദാമബുജാ |
മരാലീ-മന്ദഗമനാ മഹാലാവണയ-്രവധ്ിഃ || 20||
സ്ർവാരുണാഽനവദയാങഗീ സ്ർവാഭരണ-ഭൂഷിതാ |
രിവ-കാ്മരവരാങ്കസ്ഥാ രിവാ സ്വാധ്ീന-വല്ലഭാ || 21||
സ്ു്മരു-മധ്യ-രൃങഗസ്ഥാ ശ്രീമന്നഗര-നായികാ |
ചിരാമണി-ഗൃഹാരസ്ഥാ പഞ്ച-ശ്ബഹ്മാസ്ന-സ്ഥിതാ || 22||
മഹാപദ്ാമ േവീ-സ്ാംസ്ഥാ കദമബവന-വാസ്ിനീ |
സ്ുധ്ാസ്ാഗര-മധ്യസ്ഥാ കാമാഷീ കാമദായിനീ || 23||
്ദവർഷി-ഗണ-സ്ാംഘാത-സ്ൂത യമാനാത്മ-ഖവഭവാ |
ഭണ്ഡാസ്ുര-വ്ധ്ാദയുക്-രക്ി്സ്നാ-സ്മനവിതാ || 24||
സ്മ്പതകരീ-സ്മാരൂഢ്-സ്ിന്ധുര-ശ്വജ-്സ്വിതാ |
അരവാരൂഢ്ാധ്ിഷ്ഠിതാരവ-്കാേി-്കാേിഭിരാവൃതാ || 25||
ചശ്കരാജ-രോരൂഢ്-സ്ർവായുധ്-പരിഷ്ൃക താ |
്ഗയചശ്ക-രോരൂഢ്-മശ്രിണീ-പരി്സ്വിതാ || 26||
ക താ |
കിരിചശ്ക-രോരൂഢ്-ദണ്ഡനാോ-പുരസ്ൃ
ജവാലാ-മാലിനികാഷിപ്-ത വഹ്നിശ്പാകാര-മധ്യഗാ || 27||
ഭണ്ഡഖസ്നയ-വ്ധ്ാദയുക്-രക്ി-വിശ്കമ-ഹർഷിതാ |
നിതയാ-പരാശ്കമാ്ോപ-നിരീഷണ-സ്മുത്സുകാ || 28||
ഭണ്ഡപുശ്ത-വ്ധ്ാദയുക്-ബാലാ-വിശ്കമ-നന്ദിതാ |
മശ്രിണയമബാ-വിരചിത-വിഷങഗ-വധ്-്താഷിതാ || 29||
വിരുശ്ക-ശ്പാണഹരണ-വാരാഹീ-വീരയ-നന്ദിതാ |
കാ്മരവര-മുഖാ്ലാക-കൽപിത-ശ്രീഗ്ണരവരാ || 30||

മഹാഗ്ണര-നിർഭിന്ന-വിഘനയശ്ര-ശ്പഹർഷിതാ |
ഭണ്ഡാസ്ു്രശ്ന്ദ-നിർമുക്-രസ്ശ്ത-ശ്പതയസ്ശ്ത-വർഷിണീ || 31||
കരാങഗുലി-ന്ഖാതപന്ന-നാരായണ-ദരാകൃതിഃ |
ധ സ്ുര-ഖസ്നികാ || 32||
മഹാ-പാരുപതാസ്ശ്താഗ്നി-നിർദഗ്ാ
കാ്മരവരാസ്ശ്ത-നിർദഗ്-ധ സ്ഭണ്ഡാസ്ുര-രൂനയകാ |

ശ്ബ്ഹ്മാ്പശ്ന്ദ-മ്ഹശ്ന്ദാദി-്ദവ-സ്ാംസ്ുത ത-ഖവഭവാ || 33||
ഹര-്നശ്താഗ്നി-സ്ാംദഗ്-ധ കാമ-സ്ഞജീവനൗഷധ്ിഃ |
ശ്രീമദവാഗഭവ-കൂഖേക-സ്വരൂപ-മുഖ-പങ്കജാ || 34||
കണ്ഠാധ്ഃ-കേി-പരയര-മധ്യകൂേ-സ്വരൂപിണീ |
രക്ി-കൂഖേകതാപന്ന-കേയ്ധ്ാഭാഗ-ധ്ാരിണീ || 35||
മൂല-മശ്രാത്മികാ മൂലകൂേശ്തയ-ക്ലബരാ |
കുലാമൃഖതക-രസ്ികാ കുലസ്ാം്കത-പാലിനീ || 36||
കുലാങഗനാ കുലാരസ്ഥാ കൗലിനീ കുല്യാഗിനീ |
അകുലാ സ്മയാരസ്ഥാ സ്മയാചാര-തതപരാ || 37||
മൂലാധ്ാഖരക-നിലയാ ശ്ബഹ്മശ്ഗന്ഥി-വി്ഭദിനീ |
മണി-പൂരാരരുദിതാ വിഷ്ുണ ശ്ഗന്ഥി-വി്ഭദിനീ || 38||
ആജ്ഞാ-ചശ്കാരരാലസ്ഥാ രുശ്ദശ്ഗന്ഥി-വി്ഭദിനീ |
സ്ഹശ്സ്ാരാമബുജാരൂഢ്ാ സ്ുധ്ാ-സ്ാരാഭിവർഷിണീ || 39||
ച ശ്കാപരി-സ്ാംസ്ഥിതാ |
തഡില്ലതാ-സ്മരുചിഃ ഷട്്
മഹാസ്ക്ിഃ കുണ്ഡലിനീ ബിസ്തരു-തനീയസ്ീ || 40||
ഭവാനീ ഭാവനാഗമയാ ഭവാരണയ-കുഠാരികാ |
ഭശ്ദശ്പിയാ ഭശ്ദമൂർതിർ ഭക്-സ്ൗഭാഗയദായിനീ || 41||
ഭക്ിശ്പിയാ ഭക്ിഗമയാ ഭക്ിവരയാ ഭയാപഹാ |
രാമഭവീ രാരദാരാധ്യാ രർവാണീ രർമദായിനീ || 42||

രാങ്കരീ ശ്രീകരീ സ്ാധ്വീ രരച്ചശ്ന്ദ-നിഭാനനാ |
രാ്താദരീ രാരിമതീ നിരാധ്ാരാ നിരഞജനാ || 43||
നിർ്ലപാ നിർമലാ നിതയാ നിരാകാരാ നിരാകുലാ |
ക ാ രാരാ നിഷ്ാക മാ നിരുപപ്ലവാ || 44||
നിർഗുണാ നിഷ്ല
നിതയമുക്ാ നിർവികാരാ നിഷശ്പപഞ്ചാ നിരാശ്രയാ |
നിതയരുദ്ധാ നിതയബുദ്ധാ നിരവദയാ നിരരരാ || 45||
ക ങ്കാ നിരുപാധ്ിർ നിരീരവരാ |
നിഷ്ാക രണാ നിഷ്ല
നീരാഗാ രാഗമേനീ നിർമദാ മദനാരിനീ || 46||
നിശ്ചിരാ നിരഹാംകാരാ നിർ്മാഹാ ്മാഹനാരിനീ |
നിർമമാ മമതാഹശ്രീ നിഷ്ാപ പാ പാപനാരിനീ || 47||
നിഷ്ശ്കാധ്ാ ്ശ്കാധ്രമനീ നിർ്ലാഭാ ്ലാഭനാരിനീ |
നിഃസ്ാംരയാ സ്ാംരയഘനീ നിർഭവാ ഭവനാരിനീ || 48||
നിർവികൽപാ നിരാബാധ്ാ നിർ്ഭദാ ്ഭദനാരിനീ |
പ ിശ്ഗഹാ || 49||
നിർനാരാ മൃതയുമേനീ നിഷശ്കിയാ നിഷ്ര
നിസ്ുത ലാ നീലചികുരാ നിരപായാ നിരതയയാ |
ദുർലഭാ ദുർഗമാ ദുർഗാ ദുഃഖഹശ്രീ സ്ുഖശ്പദാ || 50||
ദുഷ്ടദൂരാ ദുരാചാര-രമനീ ്ദാഷവർജിതാ |
സ്ർവജ്ഞാ സ്ാശ്ന്ദകരുണാ സ്മാനാധ്ിക-വർജിതാ || 51||
സ്ർവരക്ിമയീ സ്ർവ-മങഗലാ സ്ദഗതിശ്പദാ |
സ്ർ്വരവരീ സ്ർവമയീ സ്ർവമശ്ര-സ്വരൂപിണീ || 52||
സ്ർവ-യശ്രാത്മികാ സ്ർവ-തശ്രരൂപാ മ്നാന്മനീ |
മാ്ഹരവരീ മഹാ്ദവീ മഹാലക്ഷ് ീമ ർ മൃഡശ്പിയാ || 53||
മഹാരൂപാ മഹാപൂജയാ മഹാപാതക-നാരിനീ |
മഹാമായാ മഹാസ്ത്ത്വാ മഹാരക്ിർ മഹാരതിഃ || 54||
മഹാ്ഭാഗാ മഖഹരവരയാ മഹാവീരയാ മഹാബലാ |
മഹാബുദ്ധിർ മഹാസ്ിദ്ധിർ മഹാ്യാ്ഗരവ്രരവരീ || 55||
മഹാതശ്രാ മഹാമശ്രാ മഹായശ്രാ മഹാസ്നാ |
മഹായാഗ-ശ്കമാരാധ്യാ മഹാഖഭരവ-പൂജിതാ || 56||

മ്ഹരവര-മഹാകൽപ-മഹാതാണ്ഡവ-സ്ാഷിണീ |
മഹാകാ്മര-മഹിഷീ മഹാശ്തിപുര-സ്ുന്ദരീ || 57||
ചതുഃഷഷേയുപചാരാഢ്യാ ചതുഃഷഷ്ടികലാമയീ |
മഹാചതുഃ-ഷഷ്ടി്കാേി-്യാഗിനീ-ഗണ്സ്വിതാ || 58||
മനുവിദയാ ചശ്ന്ദവിദയാ ചശ്ന്ദമണ്ഡല-മധ്യഗാ |
ചാരുരൂപാ ചാരുഹാസ്ാ ചാരുചശ്ന്ദ-കലാധ്രാ || 59||
ചരാചര-ജഗന്നാോ ചശ്കരാജ-നി്കതനാ |
മ
മ ാഗ-സ്മശ്പഭാ || 60||
പാർവതീ പദ്നയനാ
പദ്ര
പഞ്ച-്ശ്പതാസ്നാസ്ീനാ പഞ്ചശ്ബഹ്മ-സ്വരൂപിണീ |
ചിന്മയീ പരമാനന്ദാ വിജ്ഞാന-ഘനരൂപിണീ || 61||
ധ്യാന-ധ്യാതൃ-്ധ്യയരൂപാ ധ്ർമാധ്ർമ-വിവർജിതാ |
വിരവരൂപാ ജാഗരിണീ സ്വപരീ ഖതജസ്ാത്മികാ || 62||
സ്ുപ്ാത ശ്പാജ്ഞാത്മികാ തുരയാ സ്ർവാവസ്ഥാ-വിവർജിതാ |
സ്ൃഷ്ടികർശ്തീ ശ്ബഹ്മരൂപാ ്ഗാപശ്തീ ്ഗാവിന്ദരൂപിണീ || 63||
സ്ാംഹാരിണീ രുശ്ദരൂപാ തി്രാധ്ാന-കരീരവരീ |
സ്ദാരിവാഽനുശ്ഗഹദാ പഞ്ചകൃതയ-പരായണാ || 64||
ഭാനുമണ്ഡല-മധ്യസ്ഥാ ഖഭരവീ ഭഗമാലിനീ |
മ ാഭ-സ്്ഹാദരീ || 65||
പദ്ാമ സ്നാ ഭഗവതീ പദ്ന
ഉ്ന്മഷ-നിമി്ഷാതപന്ന-വിപന്ന-ഭുവനാവലീ |
സ്ഹശ്സ്-രീർഷവദനാ സ്ഹശ്സ്ാഷീ സ്ഹശ്സ്പാത || 66||
ആശ്ബഹ്മ-കീേ-ജനനീ വർണാശ്രമ-വിധ്ായിനീ |
നിജാജ്ഞാരൂപ-നിഗമാ പുണയാപുണയ-ഫലശ്പദാ || 67||
ശ്രുതി-സ്ീമര-സ്ിന്ദൂരീ-കൃത-പാദാബ്-ജ ധ്ൂലികാ |
സ്കലാഗമ-സ്്ന്ദാഹ-രുക്ി-സ്മ്പുേ-മൗക്ികാ || 68||

പുരുഷാർേശ്പദാ പൂർണാ ്ഭാഗിനീ ഭുവ്നരവരീ |
അമബികാഽനാദി-നിധ്നാ ഹരിശ്ബ്ഹ്മശ്ന്ദ-്സ്വിതാ || 69||
നാരായണീ നാദരൂപാ നാമരൂപ-വിവർജിതാ |
ശ്ഹീാംകാരീ ശ്ഹീമതീ ഹൃദയാ ്ഹ്യാപാ്ദയ-വർജിതാ || 70||
രാജരാജാർചിതാ രാജ്ഞീ രമയാ രാജീവ്ലാചനാ |
രഞജനീ രമണീ രസ്യാ രണതകിങ്കിണി-്മഖലാ || 71||
രമാ രാ്കന്ദുവദനാ രതിരൂപാ രതിശ്പിയാ |
രഷാകരീ രാഷസ്ഘനീ രാമാ രമണലമ്പോ || 72||
കാമയാ കാമകലാരൂപാ കദമബ-കുസ്ുമ-ശ്പിയാ |
കലയാണീ ജഗതീകന്ദാ കരുണാ-രസ്-സ്ാഗരാ || 73||
കലാവതീ കലാലാപാ കാരാ കാദമബരീശ്പിയാ |
വരദാ വാമനയനാ വാരുണീ-മദ-വിഹവലാ || 74||
വിരവാധ്ികാ ്വദ്വദയാ വിന്ധയാചല-നിവാസ്ിനീ |
വിധ്ാശ്തീ ്വദജനനീ വിഷ്ുണ മായാ വിലാസ്ിനീ || 75||
്ഷശ്തസ്വരൂപാ ്ഷ്ശ്തരീ ്ഷശ്ത-്ഷശ്തജ്ഞ-പാലിനീ |
ഷയവൃദ്ധി-വിനിർമുക്ാ ്ഷശ്തപാല-സ്മർചിതാ || 76||
വിജയാ വിമലാ വന്ദയാ വന്ദാരു-ജന-വത്സലാ |
വാഗവാദിനീ വാമ്കരീ വഹ്നിമണ്ഡല-വാസ്ിനീ || 77||
ഭക്ിമത-കൽപലതികാ പരുപാര-വി്മാചിനീ |
സ്ാംഹൃതാ്രഷ-പാഷണ്ഡാ സ്ദാചാര-ശ്പവർതികാ || 78||
താപശ്തയാഗ്നി-സ്രപ്-ത സ്മാഹലാദന-ചശ്ന്ദികാ |

തരുണീ താപസ്ാരാധ്യാ തനുമധ്യാ ത്മാഽപഹാ || 79||
ത പദ-ലഷയാർോ ചി്ദകരസ്-രൂപിണീ |
ചിതിസ്ത
സ്വാത്മാനന്ദ-ലവീഭൂത-ശ്ബഹ്മാദയാനന്ദ-സ്രതിഃ || 80||

പരാ ശ്പതയക്ിച തീരൂപാ പരയരീ പര്ദവതാ |
മധ്യമാ ഖവഖരീരൂപാ ഭക്-മാനസ്-ഹാംസ്ികാ || 81||
കാ്മരവര-ശ്പാണനാഡീ കൃതജ്ഞാ കാമപൂജിതാ |
രൃങഗാര-രസ്-സ്മ്പൂർണാ ജയാ ജാലന്ധര-സ്ഥിതാ || 82||
ഓഡയാണപീഠ-നിലയാ ബിന്ദു-മണ്ഡലവാസ്ിനീ |
ത പണ-തർപിതാ || 83||
ര്ഹായാഗ-ശ്കമാരാധ്യാ രഹസ്ർ
സ്ദയഃശ്പസ്ാദിനീ വിരവ-സ്ാഷിണീ സ്ാഷിവർജിതാ |
ഗ
ഷഡങഗ്ദവതാ-യുക്ാ ഷാഡ്ുണയ-പരിപൂരിതാ
|| 84||
നിതയക്ലിന്നാ നിരുപമാ നിർവാണ-സ്ുഖ-ദായിനീ |
നിതയാ-്ഷാഡരികാ-രൂപാ ശ്രീകണ്ഠാർധ്-രരീരിണീ || 85||
ശ്പഭാവതീ ശ്പഭാരൂപാ ശ്പസ്ിദ്ധാ പര്മരവരീ |
മൂലശ്പകൃതിർ അവയക്ാ വയക്ാവയക്-സ്വരൂപിണീ || 86||
വയാപിനീ വിവിധ്ാകാരാ വിദയാവിദയാ-സ്വരൂപിണീ |
മഹാകാ്മര-നയന-കുമുദാഹലാദ-കൗമുദീ || 87||
ഭക്-ഹാർദ-ത്മാ്ഭദ-ഭാനുമദഭാനു-സ്രതിഃ |
രിവദൂതീ രിവാരാധ്യാ രിവമൂർതിഃ രിവങ്കരീ || 88||
രിവശ്പിയാ രിവപരാ രിഷ്േഷ്ടാ രിഷ്ടപൂജിതാ |
അശ്പ്മയാ സ്വശ്പകാരാ മ്നാവാചാമ്ഗാചരാ || 89||
ചിച്ഛക്ിര ്ചതനാരൂപാ ജഡരക്ിർ ജഡാത്മികാ |
ഗായശ്തീ വയാഹൃതിഃ സ്ന്ധയാ ദവിജബൃന്ദ-നി്ഷവിതാ || 90||
തത്ത്വാസ്നാ തത്ത്വമയീ പഞ്ച-്കാരാരര-സ്ഥിതാ |
നിഃസ്ീമ-മഹിമാ നിതയ-യൗവനാ മദരാലിനീ || 91||
മദഘൂർണിത-രക്ാഷീ മദപാേല-ഗണ്ഡഭൂഃ |
ധ ങഗീ ചാ്മ്പയ-കുസ്ുമ-ശ്പിയാ || 92||
ചന്ദന-ശ്ദവ-ദിഗ്ാ
കുരലാ ്കാമലാകാരാ കുരുകുല്ലാ കു്ലരവരീ |

കുലകുണ്ഡാലയാ കൗല-മാർഗ-തതപര-്സ്വിതാ || 93||
കുമാര-ഗണനാോമബാ തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിർ മതിർ ധ്ൃതിഃ |
രാരിഃ സ്വസ്ിത മതീ കാരിർ നന്ദിനീ വിഘനനാരിനീ || 94||
്ത്ജാവതീ ശ്തിനയനാ ്ലാലാഷീ-കാമരൂപിണീ |
മാലിനീ ഹാംസ്ിനീ മാതാ മലയാചല-വാസ്ിനീ || 95||
സ്ുമുഖീ നലിനീ സ്ുശ്ഭൂഃ ്രാഭനാ സ്ുരനായികാ |
മ ൂപിണീ || 96||
കാലകണ്ഠീ കാരിമതീ ്ഷാഭിണീ സ്ൂക്ഷ്ര
വ്ശ്ജരവരീ വാമ്ദവീ വ്യാഽവസ്ഥാ-വിവർജിതാ |
സ്ി്ദ്ധരവരീ സ്ിദ്ധവിദയാ സ്ിദ്ധമാതാ യരസ്വിനീ || 97||
വിരുദ്ധിചശ്ക-നിലയാഽഽരക്വർണാ ശ്തി്ലാചനാ |
ഖേവാങഗാദി-ശ്പഹരണാ വദഖനക-സ്മനവിതാ || 98||
പായസ്ാന്നശ്പിയാ തവകസ്ഥാ പരു്ലാക-ഭയങ്കരീ |
അമൃതാദി-മഹാരക്ി-സ്ാംവൃതാ ഡാകിനീരവരീ || 99||
അനാഹതാബ്-ജ നിലയാ രയാമാഭാ വദനദവയാ |
ദാംഷ്ശ്ോജ്ജ്വലാഽഷ-മാലാദി-ധ്രാ രുധ്ിരസ്ാംസ്ഥിതാ || 100||
ധ ദനശ്പിയാ |
കാലരാശ്തയാദി-രക്യൗഘ-വൃതാ സ്ിന ഗ്ൗ
മഹാവീ്രശ്ന്ദ-വരദാ രാകിണയമബാ-സ്വരൂപിണീ || 101||
മണിപൂരാബ്-ജ നിലയാ വദനശ്തയ-സ്ാംയുതാ |

വശ്ജാദികായു്ധ്ാ്പതാ ഡാമരയാദിഭിരാവൃതാ || 102||
രക്വർണാ മാാംസ്നിഷ്ഠാ ഗുഡാന്ന-ശ്പീത-മാനസ്ാ |
ത ക്-സ്ുഖദാ ലാകിനയമബാ-സ്വരൂപിണീ || 103||
സ്മസ്ഭ
സ്വാധ്ിഷ്ഠാനാമബുജ-ഗതാ ചതുർവശ്ക്-മ്നാഹരാ |
രൂലാദയായുധ്-സ്മ്പന്നാ പീതവർണാഽതിഗർവിതാ || 104||
്മ്ദാനിഷ്ഠാ മധ്ുശ്പീതാ ബന്ധിനയാദി-സ്മനവിതാ |

ദധ്യന്നാസ്ക്-ഹൃദയാ കാകിനീ-രൂപ-ധ്ാരിണീ || 105||
മൂലാധ്ാരാമബുജാരൂഢ്ാ പഞ്ച-വശ്ക്ാഽസ്ഥി-സ്ാംസ്ഥിതാ |
അങ്കുരാദി-ശ്പഹരണാ വരദാദി-നി്ഷവിതാ || 106||
മുദഗൗദനാസ്ക്-ചിത്ത്ാ സ്ാകിനയമബാ-സ്വരൂപിണീ |
ആജ്ഞാ-ചശ്കാബ്-ജ നിലയാ രുക്ലവർണാ ഷഡാനനാ || 107||
മജ്ജ്ാസ്ാംസ്ഥാ ഹാംസ്വതീ-മുഖയ-രക്ി-സ്മനവിതാ |
ഹരിശ്ദാഖന്നക-രസ്ികാ ഹാകിനീ-രൂപ-ധ്ാരിണീ || 108||
മ
സ്ഹശ്സ്ദല-പദ്സ്ഥാ
സ്ർവ-വർ്ണാപ-്രാഭിതാ |
സ്ർവായുധ്ധ്രാ രുക്ല-സ്ാംസ്ഥിതാ സ്ർവ്താമുഖീ || 109||
സ്ർവൗദന-ശ്പീതചിത്ത്ാ യാകിനയമബാ-സ്വരൂപിണീ |
മ തിർ അനുത്ത്മാ || 110||
സ്വാഹാ സ്വധ്ാഽമതിർ ്മധ്ാ ശ്രുതിഃ സ്ൃ
പുണയകീർതിഃ പുണയലഭയാ പുണയശ്രവണ-കീർതനാ |
പു്ലാമജാർചിതാ ബന്ധ-്മാചനീ ബന്ധുരാലകാ || 111||
വിമർരരൂപിണീ വിദയാ വിയദാദി-ജഗതശ്പസ്ൂഃ |
സ്ർവവയാധ്ി-ശ്പരമനീ സ്ർവമൃതയു-നിവാരിണീ || 112||
അശ്ഗഗണയാഽചിരയരൂപാ കലികൽമഷ-നാരിനീ |
കാതയായനീ കാലഹശ്രീ കമലാഷ-നി്ഷവിതാ || 113||
താമബൂല-പൂരിത-മുഖീ ദാഡിമീ-കുസ്ുമ-ശ്പഭാ |
മൃഗാഷീ ്മാഹിനീ മുഖയാ മൃഡാനീ മിശ്തരൂപിണീ || 114||
നിതയതൃപ്ാത ഭക്നിധ്ിർ നിയശ്രീ നിഖി്ലരവരീ |
ഖമശ്തയാദി-വാസ്നാലഭയാ മഹാശ്പലയ-സ്ാഷിണീ || 115||
പരാ രക്ിഃ പരാ നിഷ്ഠാ ശ്പജ്ഞാനഘന-രൂപിണീ |
മാധ്വീപാനാലസ്ാ മത്ത്ാ മാതൃകാ-വർണ-രൂപിണീ || 116||
മഹാഖകലാസ്-നിലയാ മൃണാല-മൃദു-്ദാർലതാ |

മഹനീയാ ദയാമൂർതിർ മഹാസ്ാശ്മാജയ-രാലിനീ || 117||
ആത്മവിദയാ മഹാവിദയാ ശ്രീവിദയാ കാമ്സ്വിതാ |
ശ്രീ-്ഷാഡരാഷരീ-വിദയാ ശ്തികൂോ കാമ്കാേികാ || 118||
കോഷ-കിങ്കരീ-ഭൂത-കമലാ-്കാേി-്സ്വിതാ |
രിരഃസ്ഥിതാ ചശ്ന്ദനിഭാ ഭാല്സ്ഥശ്ന്ദ-ധ്നുഃശ്പഭാ || 119||
ഹൃദയസ്ഥാ രവിശ്പഖയാ ശ്തി്കാണാരര-ദീപികാ |
ദാഷായണീ ഖദതയഹശ്രീ ദഷയജ്ഞ-വിനാരിനീ || 120||
ദരാ്ന്ദാലിത-ദീർഘാഷീ ദര-ഹാ്സ്ാജ്ജ്വലൻ-മുഖീ |
ഗുരുമൂർതിർ ഗുണനിധ്ിർ ്ഗാമാതാ ഗുഹജന്മഭൂഃ || 121||
്ദ്വരീ ദണ്ഡനീതിസ്ഥാ ദഹരാകാര-രൂപിണീ |
ശ്പതിപന്മുഖയ-രാകാര-തിേി-മണ്ഡല-പൂജിതാ || 122||
കലാത്മികാ കലാനാോ കാവയാലാപ-വി്നാദിനീ |
സ്ചാമര-രമാ-വാണീ-സ്വയ-ദഷിണ-്സ്വിതാ || 123||
ആദിരക്ിർ അ്മയാഽഽത്മാ പരമാ പാവനാകൃതിഃ |
അ്നക്കാേി-ശ്ബഹ്മാണ്ഡ-ജനനീ ദിവയവിശ്ഗഹാ || 124||
ക്ലീാംകാരീ ്കവലാ ഗുഹയാ ഖകവലയ-പദദായിനീ |
ശ്തിപുരാ ശ്തിജഗദവന്ദയാ ശ്തിമൂർതിസ് ശ്തിദ്രരവരീ || 125||
ശ്തയഷരീ ദിവയ-ഗന്ധാഢ്യാ സ്ിന്ദൂര-തിലകാഞ്ചിതാ |
ഉമാ ഖര്ലശ്ന്ദതനയാ ഗൗരീ ഗന്ധർവ-്സ്വിതാ || 126||
വിരവഗർഭാ സ്വർണഗർഭാഽവരദാ വാഗധ്ീരവരീ |
ധ്യാനഗമയാഽപരിച്ഛദയാ ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനവിശ്ഗഹാ || 127||
സ്ർവ്വദാര-സ്ാം്വദയാ സ്തയാനന്ദ-സ്വരൂപിണീ |
്ലാപാമുശ്ദാർചിതാ ലീലാ-കൢപ്-ത ശ്ബഹ്മാണ്ഡ-മണ്ഡലാ || 128||
അദൃരയാ ദൃരയരഹിതാ വിജ്ഞാശ്തീ ്വദയവർജിതാ |
്യാഗിനീ ്യാഗദാ ്യാഗയാ ്യാഗാനന്ദാ യുഗന്ധരാ || 129||

ഇച്ഛാരക്ി-ജ്ഞാനരക്ി-ശ്കിയാരക്ി-സ്വരൂപിണീ |
സ്ർവാധ്ാരാ സ്ുശ്പതിഷ്ഠാ സ്ദസ്ശ്ദൂപ-ധ്ാരിണീ || 130||
അഷ്ടമൂർതിർ അജാഖജശ്തീ ്ലാകയാശ്താ-വിധ്ായിനീ |
ഏകാകിനീ ഭൂമരൂപാ നിർഖദവതാ ഖദവതവർജിതാ || 131||
അന്നദാ വസ്ുദാ വൃദ്ധാ ശ്ബഹ്മാഖത്മകയ-സ്വരൂപിണീ |
ബൃഹതീ ശ്ബാഹ്മണീ ശ്ബാഹ്മീ ശ്ബഹ്മാനന്ദാ ബലിശ്പിയാ || 132||
ഭാഷാരൂപാ ബൃഹ്ത്സനാ ഭാവാഭാവ-വിവർജിതാ |
സ്ുഖാരാധ്യാ രുഭകരീ ്രാഭനാ സ്ുലഭാ ഗതിഃ || 133||
രാജ-രാ്ജരവരീ രാജയ-ദായിനീ രാജയ-വല്ലഭാ |
രാജതകൃപാ രാജപീഠ-നി്വരിത-നിജാശ്രിതാ || 134||
രാജയലക്ഷ് ീമ ഃ ്കാരനാോ ചതുരങഗ-ബ്ലരവരീ |
സ്ാശ്മാജയ-ദായിനീ സ്തയസ്ന്ധാ സ്ാഗര്മഖലാ || 135||
ദീഷിതാ ഖദതയരമനീ സ്ർവ്ലാക-വരങ്കരീ |
സ്ർവാർേദാശ്തീ സ്ാവിശ്തീ സ്ച്ചിദാനന്ദ-രൂപിണീ || 136||
്ദര-കാലാപരിച്ഛിന്നാ സ്ർവഗാ സ്ർവ്മാഹിനീ |
സ്രസ്വതീ രാസ്ശ്തമയീ ഗുഹാമബാ ഗുഹയരൂപിണീ || 137||
സ്ർ്വാപാധ്ി-വിനിർമുക്ാ സ്ദാരിവ-പതിശ്വതാ |
സ്ശ്മ്പദാ്യരവരീ സ്ാധ്വീ ഗുരുമണ്ഡല-രൂപിണീ || 138||
കു്ലാത്ത്ീർണാ ഭഗാരാധ്യാ മായാ മധ്ുമതീ മഹീ |
ഗണാമബാ ഗുഹയകാരാധ്യാ ്കാമലാങഗീ ഗുരുശ്പിയാ || 139||
സ്വതശ്രാ സ്ർവത്ശ്രരീ ദഷിണാമൂർതി-രൂപിണീ |
സ്നകാദി-സ്മാരാധ്യാ രിവജ്ഞാന-ശ്പദായിനീ || 140||
ചിതകലാഽഽനന്ദ-കലികാ ്ശ്പമരൂപാ ശ്പിയങ്കരീ |
നാമപാരായണ-ശ്പീതാ നന്ദിവിദയാ ന്േരവരീ || 141||

മിേയാ-ജഗദധ്ിഷ്ഠാനാ മുക്ിദാ മുക്ിരൂപിണീ |
ലാസ്യശ്പിയാ ലയകരീ ലജ്ജ്ാ രമഭാദിവന്ദിതാ || 142||
ഭവദാവ-സ്ുധ്ാവൃഷ്ടിഃ പാപാരണയ-ദവാനലാ |
ദൗർഭാഗയ-തൂലവാതൂലാ ജരാധ്വാര-രവിശ്പഭാ || 143||
ഭാഗയാബ്ധി-ചശ്ന്ദികാ ഭക്-ചിത്ത്്കകി-ഘനാഘനാ |
്രാഗപർവത-ദമ്ഭാലിർ മൃതയുദാരു-കുഠാരികാ || 144||
മ്ഹരവരീ മഹാകാലീ മഹാശ്ഗാസ്ാ മഹാരനാ |
അപർണാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡമുണ്ഡാസ്ുര-നിഷൂദിനീ || 145||
ഷരാഷരാത്മികാ സ്ർവ-്ലാ്കരീ വിരവധ്ാരിണീ |
ശ്തിവർഗദാശ്തീ സ്ുഭഗാ ശ്തയമബകാ ശ്തിഗുണാത്മികാ || 146||
സ്വർഗാപവർഗദാ രുദ്ധാ ജപാപുഷ്-പ നിഭാകൃതിഃ |

ഓ്ജാവതീ ദയുതിധ്രാ യജ്ഞരൂപാ ശ്പിയശ്വതാ || 147||
ദുരാരാധ്യാ ദുരാധ്ർഷാ പാേലീ-കുസ്ുമ-ശ്പിയാ |
മഹതീ ്മരുനിലയാ മന്ദാര-കുസ്ുമ-ശ്പിയാ || 148||
വീരാരാധ്യാ വിരാശ്ഡൂപാ വിരജാ വിരവ്താമുഖീ |
ശ്പതയശ്ഗൂപാ പരാകാരാ ശ്പാണദാ ശ്പാണരൂപിണീ || 149||
മാർതാണ്ഡ-ഖഭരവാരാധ്യാ മശ്രിണീനയസ്-ത രാജയധ്ൂഃ |

ശ്തിപു്രരീ ജയ്ത്സനാ നിസ്ഖശ്തഗുണയാ പരാപരാ || 150||
സ്തയ-ജ്ഞാനാനന്ദ-രൂപാ സ്ാമരസ്യ-പരായണാ |
കപർദിനീ കലാമാലാ കാമധ്ുക കാമരൂപിണീ || 151||
കലാനിധ്ിഃ കാവയകലാ രസ്ജ്ഞാ രസ്്രവധ്ിഃ |
ക ാ പുഷ്്
ക രഷണാ || 152||
പുഷ്ടാ പുരാതനാ പൂജയാ പുഷ്ര
പരാം്ജയാതിഃ പരാംധ്ാമ പരമാണുഃ പരാതപരാ |
ത പാരഹശ്രീ പരമശ്ര-വി്ഭദിനീ || 153||
പാരഹസ്ാ
മൂർതാഽമൂർതാഽനിതയതൃപ്ാത മുനിമാനസ്-ഹാംസ്ികാ |
സ്തയശ്വതാ സ്തയരൂപാ സ്ർവാരരയാമിനീ സ്തീ || 154||

ശ്ബഹ്മാണീ ശ്ബഹ്മജനനീ ബഹുരൂപാ ബുധ്ാർചിതാ |
ശ്പസ്വിശ്തീ ശ്പചണ്ഡാഽഽജ്ഞാ ശ്പതിഷ്ഠാ ശ്പകോകൃതിഃ || 155||
ശ്പാ്ണരവരീ ശ്പാണദാശ്തീ പഞ്ചാരതപീഠ-രൂപിണീ |
വിരൃങഖലാ വിവിക്സ്ഥാ വീരമാതാ വിയതശ്പസ്ൂഃ || 156||
മുകുന്ദാ മുക്ിനിലയാ മൂലവിശ്ഗഹ-രൂപിണീ |
ഭാവജ്ഞാ ഭവ്രാഗഘനീ ഭവചശ്ക-ശ്പവർതിനീ || 157||
ഛന്ദഃസ്ാരാ രാസ്ശ്തസ്ാരാ മശ്രസ്ാരാ ത്ലാദരീ |
ഉദാരകീർതിർ ഉദ്ദാമഖവഭവാ വർണരൂപിണീ || 158||
ജന്മമൃതയു-ജരാതപ്-ത ജനവിശ്രാരി-ദായിനീ |
സ്ർ്വാപനിഷ-ദുദ-ഘുഷ്ടാ രാരയതീത-കലാത്മികാ || 159||
ഗമഭീരാ ഗഗനാരസ്ഥാ ഗർവിതാ ഗാന്ലാലുപാ |
കൽപനാ-രഹിതാ കാഷ്ഠാഽകാരാ കാരാർധ്-വിശ്ഗഹാ || 160||
കാരയകാരണ-നിർമുക്ാ കാമ്കലി-തരങഗിതാ |
കനതകനകതാ-േങ്കാ ലീലാ-വിശ്ഗഹ-ധ്ാരിണീ || 161||
ധ ഷിശ്പ-ശ്പസ്ാദിനീ |
അജാ ഷയവിനിർമുക്ാ മുഗ്ാ
അരർമുഖ-സ്മാരാധ്യാ ബഹിർമുഖ-സ്ുദുർലഭാ || 162||
ശ്തയീ ശ്തിവർഗനിലയാ ശ്തിസ്ഥാ ശ്തിപുരമാലിനീ |
നിരാമയാ നിരാലമബാ സ്വാത്മാരാമാ സ്ുധ്ാസ്ൃതിഃ || 163||
സ്ാംസ്ാരപങ്ക-നിർമഗ്ന-സ്മുദ്ധരണ-പണ്ഡിതാ |
യജ്ഞശ്പിയാ യജ്ഞകർശ്തീ യജമാന-സ്വരൂപിണീ || 164||
ധ്ർമാധ്ാരാ ധ്നാധ്യഷാ ധ്നധ്ാനയ-വിവർധ്ിനീ |
വിശ്പശ്പിയാ വിശ്പരൂപാ വിരവശ്ഭമണ-കാരിണീ || 165||
ണ ീ വിഷ്ുണ രൂപിണീ |
വിരവശ്ഗാസ്ാ വിശ്ദുമാഭാ ഖവഷ്വ
അ്യാനിർ ്യാനിനിലയാ കൂേസ്ഥാ കുലരൂപിണീ || 166||
ക മയാ നാദരൂപിണീ |
വീര്ഗാഷ്ഠീശ്പിയാ വീരാ ഖനഷ്ർ
ധ ഖബന്ദവാസ്നാ || 167||
വിജ്ഞാനകലനാ കലയാ വിദഗ്ാ

തത്ത്വാധ്ികാ തത്ത്വമയീ തത്ത്വമർേ-സ്വരൂപിണീ |
സ്ാമഗാനശ്പിയാ സ്ൗമയാ സ്ദാരിവ-കുേുമബിനീ || 168||
സ്വയാപസ്വയ-മാർഗസ്ഥാ സ്ർവാപദവിനിവാരിണീ |
സ്വസ്ഥാ സ്വഭാവമധ്ുരാ ധ്ീരാ ധ്ീരസ്മർചിതാ || 169||
ഖചതനയാർഘയ-സ്മാരാധ്യാ ഖചതനയ-കുസ്ുമശ്പിയാ |
സ്്ദാദിതാ സ്ദാതുഷ്ടാ തരുണാദിതയ-പാേലാ || 170||
ദഷിണാ-ദഷിണാരാധ്യാ ദരസ്്മര-മുഖാമബുജാ |
കൗലിനീ-്കവലാഽനർഘയ-ഖകവലയ-പദദായിനീ || 171||
സ്്താശ്തശ്പിയാ സ്ുത തിമതീ ശ്രുതി-സ്ാംസ്ുത ത-ഖവഭവാ |
മനസ്വിനീ മാനവതീ മ്ഹരീ മങഗലാകൃതിഃ || 172||
വിരവമാതാ ജഗദ്ധാശ്തീ വിരാലാഷീ വിരാഗിണീ |
ശ്പഗൽഭാ പര്മാദാരാ പരാ്മാദാ മ്നാമയീ || 173||
്വയാമ്കരീ വിമാനസ്ഥാ വശ്ജിണീ വാമ്കരവരീ |
പഞ്ചയജ്ഞ-ശ്പിയാ പഞ്ച-്ശ്പത-മഞ്ചാധ്ിരായിനീ || 174||
പഞ്ചമീ പഞ്ചഭൂ്തരീ പഞ്ച-സ്ാം്ഖയാപചാരിണീ |
രാരവതീ രാരവഖതരവരയാ രർമദാ രമഭു്മാഹിനീ || 175||
ധ്രാ ധ്രസ്ുതാ ധ്നയാ ധ്ർമിണീ ധ്ർമവർധ്ിനീ |
്ലാകാതീതാ ഗുണാതീതാ സ്ർവാതീതാ രമാത്മികാ || 176||
ബന്ധൂക-കുസ്ുമശ്പഖയാ ബാലാ ലീലാവി്നാദിനീ |
സ്ുമങഗലീ സ്ുഖകരീ സ്ു്വഷാഢ്യാ സ്ുവാസ്ിനീ || 177||
സ്ുവാസ്ിനയർചന-ശ്പീതാഽഽ്രാഭനാ രുദ്ധമാനസ്ാ |
ബിന്ദു-തർപണ-സ്രുഷ്ടാ പൂർവജാ ശ്തിപുരാമബികാ || 178||
ദരമുശ്ദാ-സ്മാരാധ്യാ ശ്തിപുരാശ്രീ-വരങ്കരീ |
ജ്ഞാനമുശ്ദാ ജ്ഞാനഗമയാ ജ്ഞാന്ജ്ഞയ-സ്വരൂപിണീ || 179||
്യാനിമുശ്ദാ ശ്തിഖ്ണ്ഡരീ ശ്തിഗുണാമബാ ശ്തി്കാണഗാ |
അനഘാഽദഭുത-ചാരിശ്താ വാഞഛിതാർേ-ശ്പദായിനീ || 180||

അഭയാസ്ാതിരയ-ജ്ഞാതാ ഷഡധ്വാതീത-രൂപിണീ |
അവയാജ-കരുണാ-മൂർതിർ അജ്ഞാന-ധ്വാര-ദീപികാ || 181||
ആബാല-്ഗാപ-വിദിതാ സ്ർവാനുല്ലങഘയ-രാസ്നാ |
ശ്രീചശ്കരാജ-നിലയാ ശ്രീമത-ശ്തിപുരസ്ുന്ദരീ || 182||
ശ്രീരിവാ രിവ-രഖക്യകയ-രൂപിണീ ലലിതാമബികാ |
ഏവാം ശ്രീലലിതാ ്ദവയാ നാമാന ാം സ്ാഹശ്സ്കാം ജഗുഃ ||
|| ഇതി ശ്രീശ്ബഹ്മാണ്ഡപുരാ്ണ ഉത്ത്രഖ്ണ്ഡ ശ്രീഹയശ്ഗീവാഗസ്തയസ്ാംവാ്ദ
ശ്രീലലിതാ സ്ഹശ്സ്നാമ സ്്താശ്ത കേനാം സ്മ്പൂർണമ ||

